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PROIECT HOTARARE NR. /

Privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi 
modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru beneficiari persoane juridice, 
începând cu luna februarie 2022

Analizând Referatul de aprobare nr. 4821/08.02.20222 şi raportul de specialitate al 
compartimentului de resort nr. 4821/1/08.02.2022 se supune spre analiză şi verificare stabilirea 
cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi modificarea unor tarife 
practicate de SC Salco Serv SA pentru beneficiari persoane juridice, începând cu luna februarie 
2022,

Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local_________ ;

In conformitate cu prevederile art. 2 alin 1. art. 5, art.6 alin 1 şi 2, art. 8, art. 9 alin 1 art.20, 
art. 24 alin 1 si 5, art.26 şi urm din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, 
actualizata,ale art. 3 alin 1 si alin 2 , art. 6, art. 7, art. 8 alin 1 si alin 3 lit. j), art. 9 alin 1 lit. d), art. 
41 alin 3 lit c), art. 42 alin Îşi 4, art. 43 alin 2- 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, art.8 , art.11, art.15 din 
Ordinul ANRE nr. 109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
art.454,art. 484 alin 1-3, art. 486 şi urm din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, HCL nr. 
49/25.02.2021privind modificarea şi completarea HCL nr. 4/06.01.2021 privind aprobarea cotei de 
dezvolatare a SC Salco Serv SA Făgăraş, HCL nr. 27/27.01.2022

Având în vedere Memoriul tehnico economic justificativ privind ajustarea/modificarea 
tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubritate a municipiului Făgăraş aferent 
întocmite de operatorul de salubritate SC Salco Serv SA, Fişa de fundamentare pentru modificarea 
taxei speciale de salubritate -Colectare separată şi transport deşeuri de la populaţie (rezidual şi 
biodegradabil —frecvenţă minimă), precum şi Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifului 
activităţii de salubritate -  Colectare separată şi transport deşeuri de la agenţi economici ( rezidual şi 
biodegradabil) varianta colectării selective; Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifului 
activităţii de salubritate -  Colectare separată şi transport deşeuri de la agenţi economici ( rezidual şi 
biodegradabil) varianta colectării neselective, Hotărârea AGOA nr. 1/13.12.2021, Adresa Sc Salco 
Serv SA nr. 3529/20.12.2021 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 62903/20.12.2021, Adresa nr. 
113/04.01.2022 cu Adresa aferentă de comunicare nr. 113/06.01.2022, Adresa înregistrată la 
municipiul Făgăraş cu nr. 1114/12.01.2022 Adresa nr. 1283/13.01.2022, Adresa nr. 
3416/31.01.2022

Respectând preverile art. 17 şi urm din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, ale 
OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată şi completată, ale OUG 5/2015 privind 
deşeurile de echipamnete electrice şi electronice, modificată şi completată ,ale art. 30 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în
şedinţă.....,
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viaţă al populaţiei aprobate prin OMS nr.l 19/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ANRSC nr. 82/2015 
privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările 
şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 1 alin(l),(3), art. 2 alin.(l), (2), (7), art.4 alin.(3), art.5, art.13 lit.a) 
şi b), Anexa nr.l din Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, 
art. 1 alinţi), (4), art.2, art.3, art.4, art.5, art.8, art. 10, art.13 din Ordinul nr. 1595/2020 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a 
trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu 
deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului raportate la art. 10 alin.(8) ,(9) 
din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu şi la Art. II din OUG nr. 50/2019,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de afişare cu 
nr.63445/22.12.2021 al dezbaterii publice pentru ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a municipiului Făgăraş si Dezbaterea publică din data de 
14.01.2022.

In temeiul art. 129, alin (2), lit. b), alin. 4 lit c) art. 139 alin. (3) lit. c) si ale art. 196 alin.l 
lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. -  Se aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul taxei speciale de salubritate pentru
persoanele fizice în cuantum de ................. lei/persoană/lună conform .....................................  -
Anexa nr.........parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. -  Se aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul tarifului in cuantum de ...................
lei/mc fara TVA respectiv................. lei/mc cu TVA inclus, aferent activitatii de colectare separata
si transport deşeuri de la agenţii economici ( rezidual şi biodegradabil) varianta colectării selective, 
conform.......................................... - Anexa nr...........parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. -  Se aprobă începând cu luna februarie 2022 nivelul tarifului in cuantum de
.............................. lei/mc fara TVA respectiv ................ ..........  lei/ mc cu TVA inclus aferent
activitatii de colectare separata si transport deşeuri de la agenţii economici ( rezidual şi
biodegradabil) varianta colectării selective , conform ............................................. - Anexa nr.
.................... parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. -  Restul tarifelor practicate de SC Salco Serv SA rămân neschimbate

Art.5. -  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras 
prin incredintare directa nr. 5035/05.03.2008 se modifică şi se completează în mod corespunzător 
prin Act adiţional conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6. -  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş să semneze Actul adiţional aferent 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Făgăraş prin 
încredinţare directă nr. 5035/05.03.2008, precum si toate documentele ce vor rezulta ca efect al 
prezentei hotarari.

Art.7. - Se aproba modificarea Anexei nr. 9 la Regulamentul serviciului public de salubrizare al 
Municipiului Făgăraş aprobat prin HCL nr. 27/27.01.2022, conform Art.l-Art.3

Art.8. -Pentru luna ianuarie 2022 tariful se stabilileşte...................



Art.9. -Termenele de plată pentru taxa specială de salubritate aprobată conform Art.l din prezenta 
hotărâre sunt:

31.03.2022- primul termen de plată

30.06.2022 -  al doilea termen de plată

30.09.2022 -  al treilea termen de plată

31.12.2022 -  al patrulea termen de plată

Art.10. -  Semnatarii fişelor de fundamentare şi a memoriilor tehnico economice , alături de 
membrii AGA care au adoptat Hotărârea nr. 1/13.12.2021 răspund pentru veridicitatea, 
autenticitatea, realitatea stabilirii taxei/tarifelor de salubritate supuse aprobării.

Art.l 1. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Serviciul de Utilităţi Publice , Biroul Horticol şi Direcţia economică din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras si SC SALCO SERV SA

Art.12. -  Prezenta hotarare se aduce la cunostiinţa publică, respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire si se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Iniţiator, Vizat pentru legalitate

PRIMAR

SUCACIU GHEORGHE
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MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
JU DEŢUL BRAŞOV

REFERAT DE APROBARE Nr.4821 /08.02.2022

La proiectul de hotarare al Consiliului Local privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate 
pentru persoanele fizice precum şi modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru 
beneficiari persoane juridice, începând cu luna februarie

Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 , republicata, cu
modificările si completările ulterioare, vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, 
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, 
precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Conform art. 8 alin 3 lit.j) k) raportat la art. 9 alin 2 lit d) din Legea nr. 51/2006 autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu probarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, 
după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente, iar 9 alin 2 care prevede ca raporturile juridice dintre 
autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, stabilite în baza legii mai sus indicate, sunt supuse 
normelor juridice de drept public sau privat, după caz. In vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
autorităţile administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, au dreptul 
să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit 
competenţelor acordate acestora prin legea specială.

Având în vedere modificările legislative reglementate prin OUG nr.92/2021 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu , referitoare la instituirea în sarcina Autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, a următoarelor obligaţii:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale;

b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală 
generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din 
gospodării;

c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în 
aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, 
altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate 
din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5 din OUG nr. 
92/2021, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b-e), cât şi penalităţi pentru 
nerealizarea lor;

e) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte 
pentru cât arunci“, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
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(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe distincte pentru 

gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;

g) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) 
contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare 
rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară 
pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

Conform art. 486 alin 1 şi 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor 
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea 
turistică a localităţii, consiliile locale, , pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes 
local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, 
potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art. 10 alin. 12 şi 15 din Legea 51/2206 autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- 
teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de 
gestiune stabilită care se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la 
executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător., corelat cu art. 26 alin5 din Legea 101/2006

Potrivit art. 26 alin.5 din Legea 101/2006 corelat cu prevederile Ordinului ANRE nr. 
109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor”Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor 
speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei 
publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în 
conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.”, luând în calcul numai 
acele cheltuieli care sunt specifice acestei activităţi.

Pentru faptul că SC Salco Serv SA desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum 
şi cota din cheltuielile generale ale societăţii este necesar a se repartiza pe fiecare element de cheltuială, 
proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli este necesar a fi evidenţiate în 
anexe separate. Pentru aceste cheltuieli este necesar a se preciza cheia de repartizare a acestora pe fiecare 
activitate., conform specificaţiilor aferente Anexei nr.2 din O. 109/2007

Pentru cheltuielile cu munca vie este necesar a fi prezentată totalitatea cheltuielilor cu munca vie , 
pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată, respectând şi prevederile art. 129 alin.2 
lit. a), alin.3 lit.c din OUG 57/2019.

Potrivit art. 47 alin.4 lit.e) şi alin. 4A1 din Legea 51/2006 Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 
practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale,

Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea repetată a faptelor prevăzute la art. 47 alin. (4) 
operatorii economici se sancţionează cu amendă în cuantum de 5% din cifra de afaceri.



Art. 9 alin.2 lit. g) din Legea 51/2006 , modificată şi completată, reglemetează situaţia potrivit 
căreia intervine refuzul, în condiţii justificate, de aprobare a preţurilor şi tarifelor propuse de operator.

Potrivit art. 4 lit.e) din Ordinul nr. 109/2007 parametrul de ajustare reprezintă un indicator la 
modificarea căruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
parametrul de ajustare poate fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, 
evoluţia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din 
contractul de delegare a gestiunii

Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se realizează cu 
respectarea art. 15 şi urm din Ordinul nr. 109/2007

în situaţia de aprobare a proiectului de hotărâre termenele de plată pentru anul 2022 pentru taxa 
specială de salubritate sunt:

31.03.2022- primul termen de plată

30.06.2022 -  al doilea termen de plată

30.09.2022 -  al treilea termen de plată

31.12.2022 -  al patrulea termen de plată

Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, s-a demarat procedura de dezbatere public conform 
procesului-verbal de afişare cu nr.63445/22.12.2021 al dezbaterii publice pentru ajustarea/modificarea 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Făgăraş si Dezbaterea publică 
din data de 14.01.2022

Prin adresa nr. 3529/20.12.2021 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 62903/20.12.2021 SC 
Salco Serv SA înaintează Hotă%ea AGOA nr. 1/13.12.2021 , Memoriul Tehnico-Economic Justificativ 
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubritate a Municipiului 
Făgăraş , documentaţie transmisă către Preşedintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş prin Adresa nr. 113/06.01.2022, în vederea verificării şi iniţierii acestora conform 
prevederilor legale în vigoare.

Prin Adresa înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 1114/12.01.2022 Preşedintele Comisiei 
Juridice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş comunică Procesul Verbal al şedinţei din 
data de 11.01.2022, direcţionând analiza documentaţiei către Comisia economică şi către Comisia de 
comerţ.

Prin Adresa nr. 1283/13.01.2022 municipiul Făgăraş comunică Consiliului Local, SC Salco Serv 
SA şi Consiliului de Administraţie al societăţii luarea de măsuri urgente în privinţa stabilirii taxei speciale 
de salubritate pentru anul 2022 invocând disconfortul generat în raporturile cu cetăţenii.

Pentru faptul că în data de 27.01.2022 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local şi nu a fost 
supus dezbaterii niciun proiectde hotărâre legat de taxă/tarife practicate de SC Salco Serv SA , municipiul 
Făgăraş prin adresa nr. 3416/31.01.2022 a revenit la solicitarea de urgentare a etapelor necesare pentru 
reglementarea acestei situaţii ţinând cont de faptul că începând cu data de 11.01.20222 s-a demarat 
procesul de încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Pe considerentele prevăzute în art. 3 alin 2 din Legea 51/2006 în organizarea, funcţionarea şi 
dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar. 
Prevederile prezentului proiect de hotărâre vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, 
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, 
precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale .

PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE
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Nr. 4821/1/08.02.2022 
Repartizat pentru avizare 

la comisia ____________

AVIZAT PRIMAR 
GHEORGHE SUCACIU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DE COMPLETARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL 

CONSILIULUI LOCAL

La proiectul de hotarare al Consiliului Local privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate 
pentru persoanele fizice precum şi modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru 
beneficiari persoane juridice, începând cu luna februarie

Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 , republicata, cu
modificările si completările ulterioare, vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, 
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, 
precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Conform art. 8 alin 3 lit.j) k) raportat la art. 9 alin 2 lit d) din Legea nr. 51/2006 autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu probarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, 
după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente, iar 9 alin 2 care prevede ca raporturile juridice dintre 
autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, stabilite în baza legii mai sus indicate, sunt supuse 
normelor juridice de drept public sau privat, după caz. în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute 
autorităţile administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, au dreptul 
să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit 
competenţelor acordate acestora prin legea specială.

Având în vedere modificările legislative reglementate prin OUG nr.92/2021 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu , referitoare la instituirea în sarcina Autorităţilor 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, a următoarelor obligaţii:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale;

b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală 
generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 
după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din 
gospodării;

c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în 
aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, 
altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate 
din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5 din OUG nr. 
92/2021, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b-e), cât şi penalităţi pentru 
nerealizarea lor;



e) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte 
pentru cât arunci“, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe distincte pentru 

gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;

g) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) 
contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare 
rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h) să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară 
pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

Conform art. 486 alin 1 şi 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor 
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea 
turistică a localităţii, consiliile locale, , pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes 
local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, 
potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Potrivit art. 10 alin. 12 şi 15 din Legea 51/2206 autorităţile deliberative ale unităţilor administraţi v- 
teritoriale pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de 
gestiune stabilită care se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la 
executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător., corelat cu art. 26 alin5 din Legea 101/2006

Potrivit art. 26 alin.5 din Legea 101/2006 corelat cu prevederile Ordinului ANRE nr. 
109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor”Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor 
speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei 
publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în 
conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.”, luând în calcul numai 
acele cheltuieli care sunt specifice acestei activităţi.

Pentru faptul că SC Salco Serv SA desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum 
şi cota din cheltuielile generale ale societăţii este necesar a se repartiza pe fiecare element de cheltuială, 
proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli este necesar a fi evidenţiate în 
anexe separate. Pentru aceste cheltuieli este necesar a se preciza cheia de repartizare a acestora pe fiecare 
activitate., conform specificaţiilor aferente Anexei nr.2 din O. 109/2007

Pentru cheltuielile cu munca vie este necesar a fi prezentată totalitatea cheltuielilor cu munca vie , 
pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată, respectând şi prevederile art. 129 alin.2 
lit. a), alin.3 lit.c din OUG 57/2019.

Potrivit art. 47 alin.4 lit.e) şi alin. 4A1 din Legea 51/2006 Constituie contravenţie în domeniul 
serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 
practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale,



Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea repetată a faptelor prevăzute la art. 47 alin. (4) 
operatorii economici se sancţionează cu amendă în cuantum de 5% din cifra de afaceri.

Art. 9 alin.2 lit. g) din Legea 51/2006 , modificată şi completată, reglemetează situaţia potrivit 
căreia intervine refuzul, în condiţii justificate, de aprobare a preţurilor şi tarifelor propuse de operator.

Potrivit art. 4 lit.e) din Ordinul nr. 109/2007 parametrul de ajustare reprezintă un indicator la 
modificarea căruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
parametrul de ajustare poate fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, 
evoluţia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din 
contractul de delegare a gestiunii

Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se realizează cu 
respectarea art. 15 şi urm din Ordinul nr. 109/2007

în situaţia de aprobare a proiectului de hotărâre termenele de plată pentru anul 2022 pentru taxa 
specială de salubritate sunt:

31.03.2022- primul termen de plată

30.06.2022 -  al doilea termen de plată

30.09.2022 -  al treilea termen de plată

31.12.2022 -  al patrulea termen de plată
Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

dmini, cu modificările şi completările ulterioare, s-a demarat procedura de dezbatere public conform 
procesului-verbal de afişare cu nr.63445/22.12.2021 al dezbaterii publice pentru ajustarea/modificarea 
tarifelor pentru activităţile dminist serviciului de salubrizare a municipiului Făgăraş si Dezbaterea 

dmini din data de 14.01.2022
Prin adresa nr. 3529/20.12.2021 înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 62903/20.12.2021 SC 

Salco Serv SA înaintează Hotărţrea AGO A nr. 1/13.12.2021 , Memoriul Tehnico-Economic Justificativ 
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubritate a Municipiului 
Făgăraş , documentaţie transmisă către Preşedintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş prin Adresa nr. 113/06.01.2022, în vederea verificării şi iniţierii acestora conform 
prevederilor legale în vigoare.

Prin Adresa înregistrată la municipiul Făgăraş cu nr. 1114/12.01.2022 Preşedintele Comisiei 
Juridice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş comunică Procesul Verbal al şedinţei din 
data de 11.01.2022, direcţionând analiza documentaţiei către Comisia dminist şi către Comisia de 
comerţ.

Prin Adresa nr. 1283/13.01.2022 municipiul Făgăraş comunică Consiliului Local, SC Salco Serv 
SA şi Consiliului de Administraţie al societăţii luarea de măsuri dmini în privinţa stabilirii taxei dminis 
de salubritate pentru anul 2022 invocând disconfortul generat în raporturile cu cetăţenii.

Pentru faptul că în data de 27.01.2022 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local şi nu a fost 
supus dezbaterii niciun proiectde hotărţre legat de taxă/tarife practicate de SC Salco Serv SA , municipiul 
Făgăraş prin adresa nr. 3416/31.01.2022 a revenit la solicitarea de urgentare a etapelor necesare pentru 
reglementarea acestei situaţii ţinând cont de faptul că începând cu data de 11.01.20222 s-a demarat 
procesul de încasare a impozitelor şi taxelor locale.

Pe considerentele prevăzute în art. 3 alin 2 din Legea 51/2006 în organizarea, funcţionarea şi 
dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar. 
Prevederile prezentului proiect de hotărâre vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, 
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii dminist-sociale la nivelul colectivităţilor locale, 
precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administraţive-teritoriale

Nr.
Crt.

Nume/Prenume Funcţia Data Semnătură

1 Boer Liliana Arhitect Şef 08.02.2022 /Ţ\ /
2 Ludu Daniel Director economic 08.02.2022
2 Hârţoagă Ioana Sef Serviciu 08.02.2022
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Web: www.primaria-tagaras.ro, Email: secretartat@primaria-fagaras.ro

Nr.de înreg.3416 din 31.01.2022

Către,
SC Salco Serv SA 

Făgăraş, str Negoiu, nr.147 
secretariatsalcoserv@gmail.com

Revenim la adresa înregistrată cu numărul 1283/13.01.2022 emisă de Municipiul Făgăraş 
având în vedere că în data de 27.01.2022 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local şi nu a 
fost supus dezbaterii şedinţei niciun proiect de hotărâre legat de taxa/tarifele practicate de SC 
Salco Serv SA

Ţinând cont de faptul că începând cu data de 11.01.2022 s-a demarat procesul de încasare 
a impozitelor şi taxelor pe proprietate iar pentru eliberarea certificatelor fiscale privind 
înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile este necesara şi achitarea taxei de salubritate, vă 
solicităm să aveţi în vedere urgentarea etapelor necesare pentru reglementarea acestei situaţii.

PRIMAR,

SUCACIU GHEQRGHEA
I /  '9 A <

C
ţ a

SECRETAR GENERAL,

LAURA ELENA^WINCA
/ A  /

(?//v  1/

N r. crt. F u n c ţia  şi a tr ib u ţia N u m e le  şi p re n u m e le D a ta S e m n ă tu ra

1 A rh ite c t ş e f L ilia n a  B o e r 31.01.2022
p N v

2 S e f  se rv ic iu  V B . N e m e ş  N ic o le ta 31.01.2022
3 S e f  se rv ic iu  U P . Io a n a  H â rţo a g ă 31.01.2022
4 C o n s ilie r  U .P R a lu c a  F o le a 31.01.2022 w
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Nr, /13.01.2022

Către,

Consiliul Local Făgăraş- in calitate de acţionar unic SC SALCO SERV SA

SC SALCO SERV SA 
Făgăraş, str Negoiu nr. 147

In atentia - dnei director Ardelean Melania Lenuţa 
Consiliului de Administraţie

Având în vedere prevederile:
LEGII serv iciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006:

ART. 6 (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 
municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele 
atribuţii în domeniu:

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;

l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele
metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

- LEGII nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice:
ART. 3(1) Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea 

prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a 
localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura 
tehnico-edilitară existentă.

ART. 8 alin(3) în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

j) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale;

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii 
speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente;

ART 10 alin (12) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot aproba taxe 
pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită.

ART 43 alin (5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de 
operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având

1
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ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor 
elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

LEGII nr.273/2006 legea finanţelor publice locale
ART 30 alin (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
ART 136 (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. 
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu 
normele de tehnică legislativă.

Ţinând seama de adresa Serviciului Venituri Bugetare din data de 10.01.2022 prin care se 
solicită măsuri urgente pentru stabilirea taxei de salubritate pentru anul fiscal 2022

Pentru a preîntâmpina şi a evita sitaţiile care pot genera disconfort în relaţiile cu cetăţenii 
Municipiului Făgăraş vă solicităm respecuos în contextul susmenţionat să parcurgeţi demersurile 
necesare pentru deblocarea situaţiei, luând în considerare inclusiv posibilitatea de iniţiere a unui 
proiect de hotărâre în acest sens, având în vedere că la data de 27.01.2022 urmează a fi convocată 
şedinţa ordinară a Consiliului Local.

Cu stima,

PRIMAR SECRETAR QENERAL, 
LAURA ELENA GIUNCA

N r.c rt. F u n c ţia  şi a tr ib u ţ ia N u m ele  şi 
p re n u m e le

D a ta S em n ătu ra

1 D ire c to r e x e c u tiv L u d u  D an ie l 1 3 .0 1 .2 0 2 2  r

2 S e f  S e rv ic iu  U til i ta ti  P u b lice Io a n a  H ârţo ag ă 1 3 .0 1 .2 0 2 2
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C o n silie r  ju r id ic ,

A d ria n  G av rilă
1 3 .0 1 .2 0 2 2
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In atenţia,

Consiliului Local al Municipilui Făgăraş 

DL Prim ar, Cheorghe SUC AC IU 

DL Director Economic, Daniel LUDU

Subsemnata Nemeş - Vintilă Nicoleta -  Laura, Şef Serviciu Venituri 
Bugetare, prin prezenta vă informez următoarele:

- începând cu data de 11.01.2022, se demarează procesul de încasare a 
impozitelor şi taxelor pe proprietate precum şi eliberarea certificatelor fiscale 
privind înstrăinarea bunurilor mobil şi imobile

în acest sens, conform a r i  159 alin. 5 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală 4 Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra 
clădirilor, teremirilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se 
înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se 
ateste achitarea tuturor obligaţiilor de viată datorate bufetului local al 
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul 
ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, 
proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se 
înstrăinează bunul”.

Totodată, taxa de salubritate trebuie achitată pentru luna în curs.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să luaţi măsurile care se impun în 
vederea stabilirii taxei de salubritate pentru anul fiscal 2022 ( în regim de 
urgenţă) .

Vă mulţumesc.

Data, 10.01.2022



1/12/22,2:57 PM Yahoo Mail - Re: adresa ref ajustare/modificare tarife SALCO SERV SA

Re: adresa ref ajustare/modificare tarife SALCO SERV SA

From: Cristina Paicu (cristina.paicu82@gmail.com)

To: secretariat@primaria-fagaras.ro

Cc: butunoiunicolaie@yahoo.com; mihaimadalin553@gmait.com; lucian_cup
magda.centiu@gmail.com; stengel-holz@gmax.de; criaur@yahoo.com

Bcc: ady_gb@yahoo.com

Date: Wednesday, January 12, 2022, 02:54 PM GMT+2

Bună ziua.

Având în vedere adresa cu nr 113/06.01.2022 prin care ni se aduce la cunoştinţă documentaţia depusă de SC 
SALCO SA privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubritate a Municipiului 
Făgăraş pentru verificare şi iniţiere, Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor s-a întrunit în sala de şedinţe a Municipiului 
Făgăraş în data de 11.01.2022, la orele 16:30.

în prezenţa majorităţii membrilor comisiei s-a analizat documentaţia respectivă, drept urmare vă trimitem procesul 
verbal al comisiei juridice.

Cu stimă,
Paicu Cristina

Proces verbal Comisia juridică 11.01.2022.pdf
229.3kB

1/1
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Judeţul Braşov
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş 
Comisia nr. 5
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor 
Data: 11.01.2022

PROCES VERBAL

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor s-a întrunit în sala de şedinţe a 
Municipiului Făgăraş în data de 11.01.2022 pentru a lua în discuţie adresa cu nr 
113/06.01.2022 trimisă de către Primăria Municipiului Făgăraş cu privire la documentaţia 
depusă de SC SALCO SA privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubritate a Municipiului Făgăraş.

în urma discuţiilor pe subiect, comisia juridică a decis următoarele:

1. Conform art. 125 din OUG 57/2019, neexistând proiect de hotărâre în acest sens, 
comisia juridică nu poate aviza materialul transmis.

2. Cu privire la iniţiere, fiind vorba de o taxă/tarif apreciem că este de competenţa 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului precum şi a Comisiei pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură.

Preşedinte, 

Paicu Cristma
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R O M Â N IA  es,
JU D E Ţ U L  BR AŞO V  O  .dtiL

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei; 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.113/ 06.01.2022

Către,
Dna.consilier local
PAICU CRISTINA- preşedinte comisia juridică

Având în vedere adresa Serviciul Utilităţi Publice nr. 113/04.01.2022 si adresa 
SC SALCO SERV SA înregistrată cu nr. 62903/20.12.2021 privind 
ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a 
Municipiului Făgăraş, vă transmitem documentaţia depusă de SC SALCO SERV SA 
pentru verificare si iniţiere.

Cu stima,

PRIMAR , / /
GHEORGHE SUCACIU,/*\ i - ' •- •

SECRETAR GENERAL,

N r .c r t . F u n c ţ i a  şi a t r i b u ţ ia N u m e l e  şi 
p r e n u m e l e

D a t a S e m n ă t u r a

1 . î n to c m i t ,

_______U -  _____
C o n s i l i e r  j u r i d i c , A d r i a n  G a v r i l ă 06.01.2022

r
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07/01/2022, 14:00 Roundcube Webmail:: adresa ref ajustare/modificare tarife SALCO SERV SA

Dieci: adresa ref ajustare/m odificare tarife SALCO SERV SA
<secretariat@primaria-fagaras.ro >

sfinatar < cristina.paicu82@ gm aii.com >
•i 2022-01-07 13:55

• adresa Paicu Cristina re f ta rife  SALCO.pdf(~783 KO)
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** ROMANIA ^  ,
J U D E Ţ U L  B R A ŞO V O *

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel* 0040368 402 940 Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. de înregistrare 113 din 04.01.2022

Către,
Compartiment Juridic cA 2 a Cl'c^ € g-cjt vă

c

Prin prezenta, vă înaintăm documentaţia privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubritate nr.3529/20.12.2021, înregistrată la Municipiul 
Făgăraş sub numărul 62903/20.12.2021, în contextul în care SC.Salco Serv. SA are ca acţionariat 
unic Consiliul Local ceea ce determină oportunitatea verificării şi iniţierii acestora conform 
prevederilor legale în vigoare.

ict
f

N r.

C rt.

N u m e /P re n u m e F u n c ţia D a ta S e m n ă tu ră

\
1 B o e r L ilia n a A rh ite c t S e f 0 4 .0 1 .2 0 2 2 r v A
2 H â rţo a g ă  Io a n a Ş e f  S e rv ic iu  U tilită ţi P u b lice 0 4 .0 1 .2 0 2 2

3 F o le a  R a lu c a C o n s ilie r 0 4 .0 1 .2 0 2 2
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R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria~fagaras.ro

DEZBATERE PUBLICĂ privind AJUSTAREA/MODIFICAREA 
TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE VINERI, 14 IANUARIE 
2 0 2 2 , ORA 11°, VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ privind  
AJUSTAREA/MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE 
SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 23 DECEMBRIE 2021, POATE FI CONSULTATĂ 
DOCUMENTAŢIA, IAR PENTRU INFORMAŢII, VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE 
PERSOANĂ DE CONTACT: şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  
d-na IOANA HÂRŢOAGĂ, ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,30 LA SEDIUL PRIMĂRIEI 
FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  14,00 SI Director SC SALCO 
SERV S.A. LA SEDIUL DIN FĂGĂRAŞ STR.NEGOIU NR.147

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL 
CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl 
AMENDAMENTE CU PRIVIRE AJUSTAREA/MODIFICAREA TARIFELOR 
PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE 05 
IANUARIE 2022, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 8,00 -  16,30 Şl VINERI, ÎNTRE 
ORELE 8,00 -  14,00, LA: şef SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  ri
na IOANA HÂRŢOAGĂ SI SI Director SC SALCO SERV S.A. LA SEDIUL DIN 
FĂGĂRAŞ STR.NEGOIU NR.147 SAU PRIN e-mail: secretariat@primaria- 
fagaras.ro

VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE 
A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, VINERI, 14 IANUARIE 2022, ÎNCEPÂND CU ORA 
11:00.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAŞ 
GHEORGHE SUCACIU

kV -
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ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040388 402 949, Fax: 0040388 402 805 

Web: www.prinraria-fegaras.ro, Email: secretariat@prirriarla-fagaras.ro

Nr.63.445 din 22.12.2021

PROCES -  VERBAL
de afişare încheiat astăzi, 22 decembrie 2021

Subsemnatul Gavrilă Adrian, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic al 
Primăriei Municipiului Făgăraş, am procedat astăzi, la afişarea documentului de mai jos, pe panoul 
publicitar de la intrarea principală în clădirea Primăriei, precum şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Făgăraş:

- Memoriu Tehnico Economic Justificativ privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraş

Până la data de 05.01.2022 se primesc sugestii, reclamaţii, amendamente la Memoriu 
Tehnico Economic Justificativ privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraş, persoană de contact fiind şef SERVICIUL DE 
UTILITATE PUBLICĂ FĂGĂRAŞ -  d-na IOANA HÂRŢOAGĂ la sediul Primăriei Făgăraş 
situat în strada Republicii nr. 3 si Director SC SALCO SERV S.A. la sediul din Făgăraş str.Negoiu 
nr. 147

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

N r.
c r t.

F u n c ţia  ş i a t r ib u ţ ia N u m e le  ş i p r e n u m e le D a ta S e m n ă tu r a

1. întocmit,consilier juridic Gavrilă Adrian 22.12.2021

2.
Afişarea s-a făcut în prezenţa, 
consilier

Pică Petronela 22.12.2021

Cod: F -  48
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ROMAN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.prinnaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Minuta

Dezbatere publica

AJUSTAREA/MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE SPECIFICE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Dezbaterea a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, azi 14.01.2022 incepand cu 
orele 11:00.

Anunţul privind dezbaterea publica a fost afişat la sediul instituţiei conf PV 
nr.63445/ 22.12.2021 si postat la aceeaşi data pe pagina de internet a Primăriei Fagaras, anunţul 
fiind preluat si in massmedia locala.

Din partea primăriei participa: dl primar, dl Mija Lucian,
Din partea SC SALCO SERV: dna Ardelean Melania- director, dna Tolan Elena economist,

dl Bogdan Nicolae
Din partea Consiliului Local: Cupu Lucian, Butunoiu Nicolaie, Polmolea Corina

Sunt prezenţi si reprezentanţi ai cetăţenilor conform tabelului anexat

Dl primar: putem face regularizarea facturilor pe trei ani in urma, in termenul de 
prescripţie. Nu poţi sa iti bagi in contabilitate ca ai venituri si nu ti au acceptat ceilalţi ca acel lucru 
s-a făcut.

Dna Polmolea: facturile alea sunt pe procese verbale, daca nu ati contestat factura in termen 
inseamna ca factura este acceptata si trebuie plătită.

Dl primar: sunt opinii diferite fata de anumite prestări ale SALCO. Daca nu exista intelegere 
amiabila , vom merge in instanţa. Ati votat in AGA majorarea de tarife, va rog sa prezentaţi datele, 
noi vom face nişte calcule referitor la datele prezentate de dvs. Ideea e următoare: primăria 
urmăreşte prestările societăţii unde Consiliul Local e acţionar, nu e in atributul nostru ssa iniţiem 
proiecte de hotarîri sa stabilim preţul, dvs ati votat in AGA aceste lucruri, va rog sa iniţiaţi proiectul 
si sa convocaţi daca consideraţi necesar şedinţa de consiliu. In data de 27 va fi şedinţa ordinara CL, 
in data de 20 avem comisii, daca iniţiaţi aceste proiecte de hotarîre le voi introduce pe ordinea de 
zi. E imperios necesar sa faceţi acest lucru pentru ca in momentul de fata nu putem incasa taxa de 
salubritate, pentru ca se stabuleste si incaseaza anual. In AGA ati hotarat ce vrea societatea, nu 
lasati lucrurile la jumătate

Dl Cupu: dna director, din declaraţiile dvs din presa susţineţi transformarea taxei in tarif. 
Ati făcut un demers in acest sena?

Dna Ardeleanu: Eu susţin sa mergem tot pe taxa pentru ca e dificil, sa ne intoacem de unde 
ati plecat.

Dl cupu: De ce in ultimii ani s-a initiat de primar si acum nu se mai doreşte? Iniţiatori sunt 
potrivit codului administrativ primarul, viceprimarul si apoi consilierii, si solicit celui care a initiat 
proiecte când preţul a scăzut sa o faca si acum, de ce nu o mai face?
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Dl primar: in fiecare an făcut lucrul acesta si am fost acuzat de Consiliul Local ca primarul 
vrea sa mareasca preţul .Sa ne separam fiecare obligaţiile si drepturile: dvs aveţi dreptul sa faceţi 
lucrul acesta, aveţi obligaţia ca societatea sa aiba tarif. Eu ca primar imi iau obligaţia sa verific tot 
ce prestează firmele CL . S-a spus ca din cauzaprimariei, societatea are popriri pe conturi. In 31 
august am prins bani sa plătim 600 mii către SALCO, Consiliul Local a respins rectificarea , iar in 
13 sept, s-a pierdut eşalonarea. Puteti iniţia un proiect de hotarare in discuţii cu societatea sa 
propuneţi un preţ de 9 lei, 5 lei, 2 lei. Noi urmărim prestările. Va rog sa nu mai aruncaţi obligaţiile 
pe care le aveţi in sarcina primarului sau a executivului

Dl Cupu: după ce ani de zile v-ati implicat in activitatea SALCO, si când s-a scăzut preţul 
fundamentarea s-a făcut de angajaţii primăriei, nu mi se pare ok ca Societatea a ajuns in situaţia 
care este datorita unor decizii pe care le-ati luat, nu mi se pare ok sa pasaţi problema către 
Consiliul Local. Salco a instintat Primăria ca a pierdut eşalonarea din 15 august nu din septembrie, 
exista documente.

Dl primar: mai e o chestiune. Sabotajul societăţii prin reclamatiile are au fost făcute la 
Garda de Mediu, alaltăieri ati sunat sa vina sa vada unde se depune in Combinat gunoiul, persoana 
pe care ati sunat-o o sa confirme.

Dl Cupu: nu am făcut nici o sesizare si nu am sunat nicăieri, o declar public. Când am 
solicitat documente de la societate ni s-au pusla dispoziţie incomplete sau cu date eronate

Dl primar: proiectul de hotarare nu va fi initiat de executiv, discuţiile din AGA nu le 
cunoaştem, trebuie sa ţineţi cont ca daca nu se stabileşte taxa , noi nu o putem incasa. Dl 
viceprimar a făcut si convocare pentru a discuta cu consilierii.

Dna Polmolea: e uşor sa vii sa spui ca ai făcut si ai dres, si sa te schimbi când societatea e 
intr-o situaţie foarte proasta.

Dl Primar: societatea e pe profit

Dna Polmolea daca in 31 august am avut 600 mii pt SALCO, nu inseamna ca v-ati plătit 
datoriile , la inceputul anului 2021 a plecat cu o datorie de aproape 3 milioane lei.

Dl primar: cred ca am dat societăţii mai mulţi bani decât trebuia, ati văzut la execuţie am 
dat 73 miliarde in 2021. Nu puteti sa ne forţaţi sa plătim mai mult decât trebuia plătit. E vorba de 
121 mii plus redeventa de 400 mii care trebuia plătită de SALCO, daca nu intelegem mergem in 
instanta.Am plătit societăţii cu 1,5 milioane mai mult decât am incasat de la populaţie.

Dl Veghes Adrian: stand si ascultând, imi dau seama ca aveţi probleme grave din punct de 
vedere al contabilităţii, la SALCO ar trebui sa va luaţi munca in serios si sa lucraţi pentru societate, 
nu suntem in situaţie grava ca oraş cu salubritatea dar putem ajunge din cauza incompetentei 
unora . Vrem sa auzim ca lucraţi pentru cetateni, cereţi consiliere la alte societăţi. Am o problema 
cu pubela de gunoi, gândiţi la evoluţie , nu mai lucraţi cu unelte proaste, investiţi pentru dezvoltare. 
Iar consilul Local are datoria sa vina cu un proiect de hotarare pentru ca ia nişte decizii in AGA si 
după aceea nu mai vrea sa si le asume. Nu o sa răspundeţi voi de trecut, luaţi prezentul.

Dl primar: neintelegerea e de asumare, dar când incerc sa ajut si cineva da in mine , atunci 
ne impartim responsabilităţile.

Dl Bogdan Nicolae: noi am fost foarte mult ajutati cu aceasta taxa , primăria are mai multe 
pârghii sa recupereze banii de la cetateni, asa cum spune dl primar in 2016 situaţia era mult mai 
grava, anul 2021 a fost din punct de vedere al contabilităţii foarte bun, problema a fost de csah- 
flow. Daca cineva se uita pe balanţa, firma sta foarte bine.

Dna Polmolea: e complicat sa mearga societatea când ai conduceri interimare, o gramada de 
directori

Dl Cupu: din acel preţ de 16 lei stabilit anul gtrecut e si o cota de dezvoltare, nu s-a gândit 
atunci la nevoile reale de dezvoltare. Taxa SALCO e taxa speciala care se face venit la bugetul 
primăriei, primarul are competenta pe buget
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Dl primar: NU , formarea bugetului o face primarul, dar stabilirea cuantumului taxei o 
poate face Consiliul Local. Nu mai minţi. Lucian, ai responsabilitatea asta, referitor la societate 
asuma-ti. Eu nu imi iau responsabilitate pentru funcţionarea societăţii.

Dl Butunoiu: acest management defectuos se datoreaza si schimbării a o mulţime de 
directori

Dl primar: acel cont pentru cota de dezvoltare nu s-a putut deschide din cauza popririlor, 
ari fi ramas fara bani in cont, banii exista si vor fi daţi după ce se rezolva problemele.

Dna Polmolea: nu poţi veni la 3 ani sa faci regularizare, dl primar vorbeşte din pct lui de 
vedere , din partea finanţelor publice, la trei ani se prescriu nişte datorii, nu poţi veni sa ceri sa 
anuleze facturile pe care tu le-ai recunoscut, e o teama acum ca nu au respectat contractele semnate 
de ei. Acum va veni si va da amenda SALCO exact de suma care trebuie sa o primească de la ei.

Discuţiile se vor relua in comisiile de specialitate ale consiliului local

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

Redactat
Consjr. Gavril# Adrian
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PARTICIPANŢI LA DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND 
AJUSTAREA/MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU 

ACTIVITĂŢILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ
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MANAGEMENT SYSTEM

SALCO SERV S.A.
Nr. Registru] Comerţului: J08/1234/2002 

CUI: R014891753 
Tel / fax : 0268 213 255 

E-mail: secretariatsalcoserv@gmaiI.com
www «îilmfiprv rn

Subscrisa Salco Serv S.A., cu sediul în localitatea Făgăraş, str. Negoiu, nr.l47,judeţul 

Braşov, înregistrată la O.N.R.C. Braşov sub nr. J08/1234/2002, CUI R014891753, reprezentată prin 

Directorul General Ardelean Melania-Lenuţa,

Prin prezenta, vă înaintăm Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 

13.12.2021, MemoriuTehnico- Economic Justificativ privind ajustarea/ modificarea tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubritate a Municipiului Făgăraş , în vederea supunerii acestora 

spre aprobare în cadrul următoarei şedinţe de Consiliu Local a Municipiului Făgăraş.

DIRECTOR GENERAL,

Societate înscrisa Registrul 
de evidenta al prelucrărilor 

de date cu caracter personal
-.. ~ ^ ? occq

Capital social: 405.884,00 Lei
Cont BRD: R028 BRDE 080SV 0519 2750 800 
Cont Banca TRANSILVANIA R039 BTRL 0080 1202162536XX 

Cont Raiffeisen Bank RQ61 RZBR 0000 0600 0739 3993
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Nr. RegistrulComertului: J08/1234/2002 
CUI: R014891753 

Tel/fax  : 0268 213 255 
E-mail: secretariatsalcoserv@gmail.com 

www.salcoserv.ro

505200 FĂGĂRAŞ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

NR. 1 DIN 13.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Salco Serv SA Făgăraş, reunită în 

şedinţa publică din data de 13.12.2021, legal întrunită la sediul acţionarului unic, Municipiul 

Făgăraş, acţionar unic care îşi exercită atribuţiile prin Consiliul Local Făgăraş,

Cu participarea acţionariatului reprezentând 100% din capitalul social al societăţii, în 

prezenţa a 9 consilieri locali, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi şi a 

propunerilor consemnate în procesul verbal de şedinţă din data de 13.12.2021 adoptă următoarea

Art. 1 Se aprobă iniţierea demersurilor de recuperare a sumelor restante acumulate de 

Primăria Municipiului Făgăraş către societatea de salubritate Salco Serv Sa şi calcularea penalităţilor 

de întârziere datorate, la nivelul dobânzilor legale aferente obligaţiilor bugetare.

Art. 2 Se aprobă modificarea tarifelor propuse pentm prestarea serviciului de salubritate 

începând cu anul 2022 astfel:

- pentru activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la populaţie ( rezidual şi 

biodegradabil - frecvenţă minimă), o taxă de 16,70 lei, inclusiv TVA

- pentm activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual 

şi biodegradabil) varianta colectării selective, o taxă de 163,57 lei inclusiv TVA

- pentm activitatea de colectare separată şi transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual 

şi biodegradabil) varianta colectării neselective, o taxă de 224,18 lei inclusiv TVA

Art. 3 Se aprobă menţinerea celorlalte tarife aprobate conform HCL 80/26.02.2021

Art. 4 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerţului se numeşte preşedintele 

Consiliului de Administraţie Salco Serv Sa, Ţeţiu Nicolae - Ciprian

HOTARARE

Capital social: 405.884,00 Lei

Ramba Laura Daniela
SECRETAR

SocietateinscrisaRegistrul de evidenta 
al prelucrărilor de date cu caracter 
personal cu notificarea nr. 33559

Cont BRD: R028 BRDE 080SV 0519 2750 800 
ContBanca TRANSILVANIA RQ39 BTRL 0080 1202162536XX 
ContRaiffeisenBank R061 RZBR 0000 0600 0739 3993
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S.C. SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tel/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@vahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 0080 12021 62536 XX 
B.R.O.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 11 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Treroreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
O perator de date cu caracter personal

Memoriu Tehnico - Economic Justificativ 
privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras

Conform art. 15 din Ordinului ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor care prevede situaţiile in care tarifele pot fi 
modificate: “Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate 
în următoarele situaţii:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje 
pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în 
exploatare a acestora;
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la 
modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o 
influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor 
de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă “
Societatea noastra propune actualizarea tarifelor pornind de la modificările survenite in ceea 
ce priveşte majorările preturilor la elementele de cost ce compun tarifele.

Ajustarea tarifelor de colectare si transport deşeuri de pe raza municipiului Fagaras se 
impune avand in vedere următoarele motive:
•  Creşterea preţului carburantului de la 4,2 lei/1 la 4,9 lei/1;
•  Creşterea tarifului de depozitare a deşeurilor la depozitul ecologic Fin-eco de la 83,58 

lei/to la 140,97 lei/to;
•  Creşterea salariului minim pe economie de la 2.300 in anul 2021 la 2.550 in anul 2022.

Pentru ajustarea tarifelor conform fiselor de fundamentare pentru activitatile 
specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras s-a pornit de la fundamentarea 
precedenta aprobata prin HCL 80/26.02.2021 si s-au luat in calcul cantitatile de deşeuri 
reziduale si biodegradabile generate atat de populaţie cat si de agenţii economici in primele 9 
luni ale anului 2021 si depozitate la depozitul conform Fin - Eco de la Braşov.

Principalele elemente de cheltuiala cuprinse in tarifele stabilite pentru activitatile 
specifice serviciului de salubritate a municipiului Fagaras sunt următoarele:

1. Cheltuiala cu combustibilul

La stabilirea cheltuielilor cu combustibilul se au in vedere graficele prestabilite pe 
fluxuri pentru ridicarea pubelelor si eurocontainerelor de deşeuri reziduale si biodegradabile

mailto:salcoserv@vahoo.com


S.C.SALCO SERV S.A.

StrNegoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tei/fax-0268.213.255 

Email: salcoserv@vahoo.com

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
B.R.D.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 1 1 BRMA 09991000 5562 0766 
BANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI
Operator de date cu caracter personal

RINA este Memboi al Federaţiei C IS Q \

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 14001
Sistem iniecrjICsfifcct

pentru persoanele fizice si juridice, garficul pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi 
întreţinerea căilor publice pe străzi si zile, comenzile de ridicare deşeuri vegetale in cadrul 
campaniilor ”luna curăţeniei” si perioadelor in care se prestează serviciile de tuns gard viu si 
cosit gazon.

Cheltuiala cu combustibilul a fost estimata in raport cu tipul maşinilor si utilajelor 
utilizate, consumul real in funcţie de kilometrii parcurşi si manevrele de incarcare - 
descărcare.

2. Cheltuiala cu munca vie

La stabilirea nivelului cheltuielilor cu munca vie cuprinse iri tarifele propuse s-a avut 
in vedere necesarul de personal pentru fiecare dintre activitatile specifice serviciului de 
salubritate de pe raza municipiului Fagaras.

Conform Hotărârii guvernului nr. 1071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2022, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte 
în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar. -

3. Cheltuiela cu taxa pe economia circulara a fost stabilita in funcţie de cantitatea
de deşeuri reziduale si biodegradabile depozitate in primele 9 luni ale anului 2021 la Fin-Eco 
cu preţul de 80 lei/to.

4. Cheltuiala cu depunerea in rampa a fost calculata, deasemenea, pornind de la 
cantitatea de deşeuri reziduale si biodegradabile depozitate in primele 9 luni ale anului 2021 
la Fin-Eco si ţinând cont de tariful de depozitare care este in prezent 83,58 lei/to, iar de la 
01.01.2021 se va majora la 140,97 lei/to, conform notificării primite.

5. Alte cheltuieli materiale
Menţionam ca la stabilirea nivelului anual/lunar al acestor cheltuieli, precum: 

energia electrica tehnologica, costul pieselor de schimb, al materiilor prime si materialelor 
consumabile, al echipamentelor de lucru si protecţia muncii, costul reparatiilori, si a altor 
servicii executate de terti sunt elemente de cost ale cheltuielilor materiale si au fost 
determinate in funcţie de ponderea lor in totalul cheltuielilor materiale ale societăţii in 
concordanta cu tipul autospecialei care va deservi municipiul Fagaras precum si numărul de 
km rulaţi.

Alte cheltuieli cuprinse in fisa de fundamentare, respectiv taxa de licenţa, cheltuielile 
cu intretinerea utilajelor precum si alte cheltuieli ca elemente specifice in cadrul fisei de 
fundamentare au fost stabilite ca pondere a acestor cheltuieli aferente activitatii de salubrizare 
in totalul cheltuielilor de salubrizare corelate cu autospeciala si km parcurşi pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de pe raza municipiului.
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S.C.SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147 
Fagaras 505200 
J08/1234/2002 

C.U.I. R014891753 
Tel/fax-0268.213.255

B.C.R.: R056 RNCB 0055 0069 4052 0010 
Banca TRANSILVANIA: R039 BTRL 008012021 62536 XX 
B.R.D.: R028 BRDE 080SV 05192 750 800 
RAIFFEISEN Bank: R061 RZBR 00000 6000 7393 993 
Banca Romaneasca: R 0 1 1 BRMA 09991000 55620766 
8ANCPOST: R045 BPOS 0820 95789 41 RON 01 
Trezoreria FAGARAS: R028 TREZ1325 069 XXX 000 345

RINA este Membiu al Federaţiei CISQ

Email: salcoserv@vahoo.com
CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Operator de date cu caracter personal

Cheltuielile financiare estimate in cadrul fisei de fundamenare la nivel anual, 
reprezintă ponderea dobânzilor achitate pentru liniile de credit angajate din totalul 
cheltuielilor de salubritate.

Având in vedere cele prezentate au fost stabilite următoarele tarife:

1) Taxa speciala de salubritate pentru activitatea de colectare si transport deşeuri 
menajere de la populaţie - persoane fizice - 16,70 lei/persoana/Iuna.

La ajustarea taxei speciale de salubritate se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
3.622.547 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate, cota 
de dezvoltare de 10%, cantitatea de deşeuri menajere estimata de 6.411,39 to/an si un număr 
de 22.935 persoane.

a) cheltuiala cu combustibilul a fost menţinută la fel ca anul anterior.
b) cheltuiala cu depunerea in rampai a fost calculata avand in vedere tariful de 
depozitare de 140,97 lei/to si cantitatea estimata de 6.411,39 to/an si taxa cu economia 
circulara de 80 lei/to;
c) Cheltuiala cu munca vie a fost majorata cu un procent de 3%, pentru ajustarea 
salariilor angajatiilor care au sub salariul minim brut in vigoare de la 01.01.2022.

2) Tarif pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la agenţi 
economici - persoane juridice - care nu selectează deseurile - 188,39 lei/mc (fara 
TVA)

La ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la 
agenţii economici care nu predau selective se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
3.033.646 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate si 
cantitatea de deşeuri menajere estimata de 2.182,28 to/an.

3) Tarif pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere pentru agenţi 
economici - persoane juridice - care selectează deseurile - 137,45 lei/mc (fara TVA).

La ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deşeuri menajere de la 
agenţii economici care predau selective se ia in calcul totalul cheltuielilor in suma de 
2.178.079 lei la care se adauga un profit de 1%, redeventa de 2% din veniturile realizate si 
cantitatea de deşeuri menajere estimata de 2.126,34 to/an.

Avand in vedere faptul ca pentu celelalte tarife practicate de SC Salco Serv SA nu au 
intervenit modificări semnificative, consideram ca acestea raman la nivelul aprobat in prin 
HCL 80/26.02.2021.

Astfel, SC SALCO SERV SA supune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor 
si a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ajustarea taxei speciale de salubritate pentru 
populaţie si tarifele pentru agenţii economici de pe raza municipiului Fagaras.

*
DIRECTOR GENERAL,

ICOLAE ARDELEAN MELANIA LENUTA
CONTABIL SEF, 
TOLAN ELENA
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SALCO SERV S A , Fagaras, str. Negoiu, nr.147 Ordinul ANRSC1 0 9 /2 0 0 7 - Anexa 2 la normele metodologice
Tarif nr.l FISA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea TAXEI SPECIALE de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la populaţie (rezidual si

biodegradabil - frecventa minima)

Specificaţie U/M 2021. Propus 2022

Total lei Unitar lei/UM I Total lei I Total creşteri Unitar
-lei/UM

11. Cheltuieli materiale, din care: 331.259 290.259
| Combustibil si lubrifianţi 87542 87.542
[ Energie electrică tehnologică 1380C 13.80C
| Piese de schimb, utilaje 30342 30.342
| Materii prime si materiale consumabile 41458 41.458
| Echipament de lucru si protecţia muncii 3695 3.695
| Reparaţii 1032C 10.32C
I Amortizarea utilajelor si mijloacelor de
transport________________

42819 42.819

I Cheltuieli cu protecţia mediului

I Alte cheltuieli materiale 10652 10.652

[Alte servirii executate de terţi 90631 49.631

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 2.121.325 2.180.386

salarii (inclusiv tichete de masa) 1983424 3,00%| 2.042.922 59.503

-cheltuieli aferente contractelor de mandat 58979 58.979

fondul pentru persoane cu handicap 31187 31187
• contribuţia asiguratorie 2,25% 47735 47.292

-alte cheltuieli cu munca vie
[3, Taxe licenţe 12777 12.777

|4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 30147 30.147

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă 646401 1.108.979

I cheltuieli cu sortarea deşeurilor
cheltuieli cu tratarea deşeurilor

I cheltuieli cu depunerea in depozitul de 
IdSSfiUQ__________ __________________

448825 90381^ 454.989

| contribuţia pentru economia circulara 197576 205165 454.990

|6 . Fond pentru închiderea depozitului d 
I deşeuri si urmărirea acestuia postinchidere

7. Alte cheltuieli
|A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3-+4+ 5) 3.142.119 3.622.547 480.638

B. Cheltuieli financiare 10756 5.756

|I. Cheltuieli totale (A+B) 3152875 3628512

II. Profit 1% 157644 36.285

III. REDEVENTA 2°/J 3718C 73.296

IVTAXAANRSC 0,20%J 8035 7.33C

|V. Cotă de dezvoltare 10°/d 335972 374.542
JIV. Venituri ob ţ inute din activitatea de 
salubritate rt+II-HII+IV+Vl------------------

3691706 4119966 428261

|V. Cantitate programată mc/an 41308 52.253

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV: V)
89,37 78,85

VII. TVA 16,98 14,98

| VIII. Tarif, indusivTVA 106,35 93,83

indice de generare  0,178 m c/ p e rs/luna 15,95 16,70



SALCO SERV SA ,  Fagaras, str. Negoiu, nr,147 Ordinul ANRSC 1 09 /2007  - Anexa 2 la n o rm e le  metodologice
Tarif nr. 3 FISA OE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului activitatii de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual

si biodegradabil ) varianta colectării selective

Specificaţie U/M
Fundamenta

2
rea anterioar 
021 3  Propus 2022

Total lei Unitar
lei/UM Total lei Total

creşteri Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: 616.410 616.410
Combustibil si lubrifianţi 249993 249993
Energie electrică tehnologică 3994 3994
Piese de schimb, utilaje 33484 33484

Materii prime sl materiale consumabile 1694 16945

Echipament de lucru sl protecţia muncii 893 893

Reparaţii 2999< 2999 .

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport 16991 16996

Cheltuieli cu protecţia mediului 19546 19546

Alte cheltuieli materiale 40192 40192

Alte servicii executate de terţi 196325 196325

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 1.128.958 1.160.274 nWl.i.ui

- salarii (inclusiv tichete de masa) 1055463 3% 1087127

-cheltuieli aferente contractelor de mandat 31385 31385

- fondul pentru persoane cu handicap 16596 16596

- contribuţia asigurător le 2,25% 25402 25167

-alte cheltuieli cu munca vie
3. Taxe licenţe 6344 6344

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor 18443 18443

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă 334963 0 367793

cheltuieli cu sortarea deşeurilor
cheltuieli cu tratarea deşeurilor
cheltuieli cu depunerea In depozitul de deşeuri 232591 299750

contribuţia pentru economia circulara 102372 68043 a * " " '

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri si 
urmărirea acestuia oostlnchidere
7. Alte cheltuieli S

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) 2.105.118 2.169.264 * /  64.146

B. Cheltuieli financiare 8815 8815

I. Cheltuieli totale (A+B) 2113933 2178079 ' )

II. Profit 1% 709466 21781

III. REDEVENTA 2% 18459 43997

IV TAXA ANRSC 0,2% 0,56 4400

V. Cotă de dezvoltare 15% 20 20
IV. Venituri ob ţ inute din activitatea de salubritate 
fT+TT+m+IV+W

2841879 2248277

V. Cantitate programată rnc/an 21407 16.35645 s

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)
132,75 137,45 '

f / S \ ,

VII. TVA 25,22 26,12

VIII. Tarif, Inclusiv TVA
-

157,98 | 163,57



SALCO SERV SA , Fagaras, str. Negoi u, nr.147 Ordinul ANRSC 1 0 9 /2 0 0 7  - Anexa 2 la norm ele  m etodologice
Tarif nr. 3 FISA DE FUNDAMENTARE
pentru modificarea tarifului activitatii de salubritate - Colectare separata si transport deşeuri de la agenţii economici (rezidual

si biodegradabil) varianta colectării neselective

Specificaţie U/M
Fundamentarea anterioar 
________2D21_______

3
Propus 2022

Total lei Unitar
lei/UM Total lei Total

creşteri Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: 924.615 924.615
Combustibil si lubrifianţi 374990 374990
Ene rg ie  e lectr ică  tehno log ică 5991 5991

Piese de schimb, utilaje 50226 5022 5

Materii prime si materiale consumabile 2541 9 2541 9

Echipament de lucru si protecţia muncii 1339 1339

Reparaţii 4499< 4499<

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport 2549' 25491

Cheltuieli cu protecţia mediului 29321 29321

Alte cheltuieli materiale 60288 6028E

Alte servicii executate de terţi 29448E 29448E

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 1.636.939 1.682.398

- sa larii (inclusiv tichete de masa) 1530421 3% 1576334

-cheltuieli aferente contractelor de mandat 45508 45508

- fondul pentru persoane cu handicap 24064 24064

- contribuţia asiguratorie 2,25% 36833 36491

-alte cheltuieli cu munca vie
3. Taxe licenţe 9199 9199

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor 26742 26742

5. Cheltuieli cu depunerea In rampă 496024 0 377469

cheltuieli cu sortarea deşeurilor
cheltuieli cu tratarea deşeurilor
cheltuieli cu depunerea in depozitul de deşeuri 346561 307636

contribuţia pentru economia circulara 149463 69833
6. Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri si 
urmărirea acestuia Dostinchidere
7. Alte cheltuieli _____

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) 3.093.519 /f020 .423 “ "  * !
k—  /

B. Cheltuieli financiare 13223 v 15223 4

I. Cheltuieli totale (A+B) 3106741 (3033646 /

II. Profit 1% 709466 "60673

III. REDEVENTA 2% 76324 61886

IV TAXA ANRSC 6,2% 7632,40 6189

V. Cotă de dezvoltare 15% 20 20
IV. Venituri ob ţ inute din activitatea de salubritate 
ri+II+NI+IV+Vl

3900184 3162414

V. Cantitate programată nc/an 21835,14 r'i6,7§6,79

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)
178,64 188(35

VII. TVA 33,94 35,79

VIII. Tarif, inclusiv TVA 212,58 224,18 TTJTiT-,


